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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP
Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní

Počet podpořených projektů
a výše dotace v dané ose v Kč
111

3 707 867 867

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

305

737 073 536

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

399

1 478 688 221

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží

422

1 772 536 439

Prioritní osa 5

Omezování průmyslového znečištění
a environmentálních rizik

Prioritní osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

655

1 689 283 934

Prioritní osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu

18

87 795 415

14

67 103 937

1924 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 9 540 349 349 Kč
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Třebíč
Potkávání světů
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Pokud vás neodradí místy necitlivá moderní obytná zástavba a průmyslové
budovy při vjezdu do města, odmění vás Třebíč svým historickým centrem,
v němž impozantní katolický chrám sousedí s malebnými domečky židovské
čtvrti. Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť byly v roce 2003 zapsány na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO, přičemž po Jeruzalému jsou třebíčské
židovské památky jedinými, které byly do tohoto seznamu samostatně vneseny.

Třebíč kdysi patřila k významným
střediskům židovské kultury
na Moravě a zachovaná židovská
čtvrť je unikátním svědectvím
soužití Židů a křesťanů. Židovská
čtvrť s uličkami vhodnými spíše
pro pěší než pro vozidla čítá
120 obytných domů. Je zde i židovská
radnice, škola, rabinát, nemocnice
a chudobinec. Synagoga dnes slouží
jako modlitebna Československé
církve husitské. Najděte si čas i na
prohlídku židovského hřbitova,
k němuž musíte vystoupat od řeky
Jihlavy docela strmý kopec. Tři
tisíce hrobů a náhrobních kamenů
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(nejstarší je ze 17. století) se pomalu
ztrácejí v zeleni a tato patina vykouzlí
z tohoto hřbitova místo tichého
respektu a rozjímání.
Bazilika sv. Prokopa byla při svém
vzniku ve 13. století zasvěcena Panně
Marii. Poškodily ji husitské války
i obléhání města vojsky uherského
krále Matyáše Korvína v roce 1468.
V 18. století byla zasvěcena svatému
Prokopovi a barokně upravena.
Třebíč získala dotace z OPŽP
na revitalizaci školní zahrady
či na revitalizaci místního rybníku.

objektů najdete
v židovské čtvrti
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Velké
Meziříčí
Příroda po ruce
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Z výšky město viděl každý, kdo aspoň jednou jel po dálnici D1 z Prahy do Brna. Na
začátku poslední třetiny cesty vjíždíte na dva impozantní dálniční mosty (pro každý
směr jeden), které se klenou nad Velkým Meziříčím u soutoku řek Oslavy a Balinky.

Historicky výhodnou, strategickou
polohu město zúročilo v 19. století
s rozmachem průmyslu. Dnes se do
programu návštěvníků při prohlídce
Velkého Meziříčí dostane zámek, který
stojí na místě původně románského
hradu, dnes jej vlastní Podstatští-Lichtenštejnové a město v něm má
muzeum. Obepíná jej silná gotická
zalamovaná hradební zeď a park
s přírodně krajinářskou kompozicí.
Současná tvář krajiny je výsledkem
procesů trvajících miliony let.
Přeměněné horniny (předprvohorní
ruly a granulity), jež budují krajinu
na sever od Velkého Meziříčí, jsou

144. km D1

nejstaršími na našem území. Před
necelým tisíciletím došlo k rozsáhlému
odlesňování a zornění na pole, což
znamenalo zvýšenou erozi a ukládání
povodňových hlín v nivách řek. To je
typické zejména pro údolí řeky Balinky.
Ve vznikající kulturní krajině člověk
vystavěl sídla, cesty, upravil koryta toků.
K její ochraně a k zachování tohoto
krajinného rázu slouží i přírodní park
Balinské údolí. Vede jím okruh 15km
cyklostezky. Trasa s interaktivními prvky
pro děti má 5 km, trasa Nesměřským
údolím, přibližující život bezobratlých
živočichů, měří jen 3 km. Implementace
soustavy Natura v kraji Vysočina získala
rovněž dotace OPŽP.

most překlenuje údolí
Oslavy ve Velkém Meziříčí
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Zelená hora
Rozkvetlé baroko
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Kdo nejede na jistotu, může kostel minout. Opouštíte Žďár nad Sázavou směrem
na Pardubice a na kopci po pravé straně probleskuje mezi stromy kostelík barvy
andělských křídel. Jakoby malý kousek pod nebem, které se odráží v jeho modré
střeše. Dětem kostel připomíná raketu, která už už vystartuje z kruhu ambitů.
Tyto zastřešené ambity v minulosti poskytovaly přístřeší poutníkům.

Dnes mezi tím vším nepřekvapí skupina
japonských turistů či holandských
studentů umění. Komunistický režim
kostel nezbořil, „šlechetně“ jej v roce
1952 pouze vyvlastnil a nechal zarůst
stromy, aby snad méně uvědomělí
občané nepodlehli pokušení
navštěvovat toto tradiční poutní
místo. Do roku 1986 se na hřbitově
mezi ambity a kostelem pohřbívalo,
z původních tisíců hrobů dnes zbyly jen
stovky v šesti vrstvách.
Píše se začátek 18. století. V té době
obdivuje Václav Vejmluva, opat kláštera
ve Žďáru nad Sázavou, mučedníka ze
14. století Jana Nepomuckého. Ten
se prý vzdělával právě ve žďárském
klášteře. Nález Nepomuckého jazyka ve
svatovítské hrobce v opatu Vejmluvovi
rozžal aktivitu – což takhle připomenout
mučedníkův čin něčím výjimečným?
Povolal malíře a architekta Jana Blažeje
Aichela s pseudonymem Santini, který

5

v Itálii nasál klasické i nové kompoziční
postupy a na zelené louce na návrší
nad Žďárem vybudoval poutní kostel.
Alfou a omegou stavitelova úsilí byla
pěticípá hvězda. Číslo pět vyjadřovalo
počet hvězd, které se zjevily, když Jana
Nepomuckého hodili do Vltavy. Pět
písmen má i latinské TACUI – mlčel jsem.
Uvnitř nenajdete tmavý kout,
slunce prozařuje tváře andělů na
oltáři a zahřívá modlící se v lavicích.
Fascinující, když si uvědomíte, že Santini
měl k dispozici jen křivítko a olůvko.
Zatímco gotika, potlačující tělesnost,
se kvůli řádění husitů v českých zemích
neměla možnost plně rozvinout,
baroko vykvetlo k dokonalosti právě na
Zelené hoře, od roku 1994 zařazené
na seznam památek UNESCO. Ve
Žďáru nad Sázavou se z prostředků
OPŽP financovala revitalizace alejí
a řady rybníků.

magické číslo
Zelené hory
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